
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปน็พนักงานจ้างเหมาบริการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
....................................... 

ด้วย โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สังกัด กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา
บริการ  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างเหมาบริการที่รับสมัคร จ านวน 2 ต าแหน่ง ได้แก่ 
1.1. เจ้าหน้าท่ีโครงการครูสังคมศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว      1 อัตรา  
1.2. เจ้าหน้าท่ีโครงการครูปฐมวัย  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว        1 อัตรา 

 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร เข้ารับการเลือกสรร 
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  ผู้สมัครเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังต่อไปนี้ 
  (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) มีอายสิุบแปดปีขึ้นไป 
  (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศก าหนด โรคท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามเบ้ืองต้นส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล 
  (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง 
  (6) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น 
  (7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทาง
อาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ         
  (9) ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
ยกเว้นลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
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  2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ก   

 3.  การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครด้วยตัวเอง ณ งานบริหารงาน
บุคคล หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี Facebook : อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันท่ี  
4 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562  ในวัน เวลาราชการ ณ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 4.  เอกสารที่ต้องน ามายื่นพร้อมใบสมัคร 
  4.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า  ขนาด 1.5 x  1  นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวไม่
เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 ใบ (ให้เขียนช่ือ-สกุล หลังรูปด้วย) 
 4.2 ส าเนาหลักฐานการศึกษา  จ านวน 1 ฉบับ 
 4.3 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  จ านวน 1 ฉบับ 
 4.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 
 4.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ 2535) 
 4.6 ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ 
 4.7 ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
 4.8 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  ไม่รับสมัครส าหรับพระภิกษุและสามเณร ตามหนังสือท่ี 
นว. 89/2501  ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2501  ออกตามความในมาตราข้อ 5 ของมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี  
12 กันยายน 2521  ส าหรับการสมัครครั้งนี้ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และ
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามท่ีประกาศรับสมัคร  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามท่ีประกาศไว้นั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิได้รับ
การเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วในต าแหน่งนั้น  
 ท้ังนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนว่า “รับรองส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับไว้ 

 5.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร 
      องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว จะประกาศรายช่ือผู้มี สิทธิ เข้ารับการเลือกสรรใน 
วันท่ี  19  พฤศจิกายน  2562  เวลา 10.00 น.  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัด
เชียงใหม ่ และ  Facebook (อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม)  

 6.  วิธีการเลือกสรร  คะแนนเต็ม  100  คะแนน แยกเป็น 
  การสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป, การทดสอบความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะ
ต าแหน่ ง  100 คะแนน  และการสอบความ เหมาะสมกับต าแหน่ ง โดยการ สัมภาษณ์ 100 คะแนน 
รวมเป็น 200 ค าแนน  ในวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดปรากฏตามแอกสารแนบท้าย ก 
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 7.  เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ท่ีได้รับการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนแต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของคะแนนท้ังหมด 

 8.  ประกาศผลผู้ที่ได้รับการเลือกสรร  
      ในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ Facebook (อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม) 

 9. การข้ึนบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร 
      ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรร จะเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดมาตามล าดับในกรณี
ท่ีผู้เข้ารับการเลือกสรร มีคะแนนรวมเท่ากันจะให้ถือผู้ท่ีได้รับเลขประจ าตัวก่อน เป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า  และจะ
ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี  หากภายหลังมีอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน  จะจัดจ้างผู้ผ่านการ
เลือกสรรจากบัญชี  ท่ียังไม่หมดอายุต่อไป 

 10. ค าเตือน 
  10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  ด าเนินการเลือกสรรด้วยวิธีสอบในรูปของ
คณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้  ความสามารถ  และความเป็นธรรม  ไม่ได้เป็นอ านาจของบุคคลใด  บุคคลหนึ่ง  
ฉะนั้นอย่าได้หลงเช่ือ 
  10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  ได้แจ้งประกาศรายละเอียดต่าง ๆ  เกี่ยวกับการรับ
สมัครและวิธีการสอบทุกขั้นตอนไว้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีจะต้องติดตามและ
ปฏิบัติตามประกาศไว้ทุกข้ึนตอนจะอ้างว่าไม่ทราบประกาศภายหลังไม่ได้ 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  ตุลาคม  พ.ศ.  2562 
 

        
                                                 (นายนพดล  ณ เชียงใหม่) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
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เอกสารแนบท้าย ก 
รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ของต าแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
พนักงานจ้างเหมาบริการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ลงวันที่  25  ตุลาคม  2562 

 
1.1. เจ้าหน้าที่โครงการครูสังคมศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1 อัตรา  
   

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา รวมท้ังส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายมีการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความส าคัญท้ังความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา 
งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและงานอืน่ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบได้ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก/ทาง สังคมศึกษา 
     ท่ี ก.อบต.  ก.พ. หรือ ก.ค. ก าหนด  หรือก าลังศึกษาช้ันปีสุดท้ายของหลักสูตร ปริญญาตรี 
 2. มีทักษะในการจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก 
 3. มีความคิดสร้างสรรค์สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้ 
 4. มีความรักเด็ก สามารถจัดกิจกรรมสันทนาการส าหรับเด็กได้ 
 5. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือดูแลเด็กในระดับปฐมวัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

   
ระยะเวลาจ้าง 

 ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562  ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563  ระยะเวลา 1 ปี 
 
  ค่าตอบแทน  
 ปฏิบัติงานโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 9,000 บาท 
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หัวข้อ คะแนน วิธีการประเมิน 
ความรู้ความสามารถท่ัวไปและความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
(ภาค ก) 

- ความรู้รอบตัว 
- ความรู้/เข้าใจ ทางด้านภาษา 
- พ.ร.บ. มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- หลักคุณธรรรม/จริยธรรม 

ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
- ครูไทยแลนด์ 4.0 
- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
- หลักสมรรถนะ 

100 คะแนน จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนท้ังหมด 
 

ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
- พิจารณาจากความเหมาะสมกับต าแหน่ง ประสบการณ์การ

ท างาน 
- พิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ มนุษยสัมพันธ ์และ

ปฏิภาณไหวพริบ 
  

100 คะแนน โ ด ย วิ ธี ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ 
จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนท้ังหมด 
 

รวม 200 คะแนน 
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1.2. เจ้าหน้าที่โครงการครูปฐมวัย  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว  1 อัตรา 
  

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา รวมท้ังส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายมีการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความส าคัญท้ังความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา 
งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและงานอืน่ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบได้ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเอก/ทาง ปฐมวัย  
     ท่ี ก.อบต.  ก.พ. หรือ ก.ค. ก าหนด  หรือก าลังศึกษาช้ันปีสุดท้ายของหลักสูตร ปริญญาตรี 
 2. มีทักษะในการจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก 
 3. มีความคิดสร้างสรรค์สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้ 
 4. มีความรักเด็ก สามารถจัดกิจกรรมสันทนาการส าหรับเด็กได้ 
 5. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือดูแลเด็กในระดับปฐมวัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

  ระยะเวลาจ้าง 

 ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2562  ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2563  ระยะเวลา 1 ปี 

 
ค่าตอบแทน 

 ปฏิบัติงานโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 9,000 บาท 
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หัวข้อ คะแนน วิธีการประเมิน 
ความรู้ความสามารถท่ัวไปและความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
(ภาค ก) 

- ความรู้รอบตัว 
- ความรู้/เข้าใจ ทางด้านภาษา 
- พ.ร.บ. มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562 
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- หลักคุณธรรรม/จริยธรรม 

ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) 
- ครูไทยแลนด์ 4.0 
- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
- หลักสมรรถนะ 

100 คะแนน จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนท้ังหมด 
 

ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) 
- พิจารณาจากความเหมาะสมกับต าแหน่ง ประสบการณ์การ

ท างาน 
- พิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ มนุษยสัมพันธ ์และ

ปฏิภาณไหวพริบ 
  

100 คะแนน โ ด ย วิ ธี ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ 
จะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
คะแนนท้ังหมด 
 

รวม 200 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ใบสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 
 
 ต าแหน่ง  ............................................................................... 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1.  ข้าพเจ้าช่ือ....................................................  อายุ .............  ปี  เกิดวันที่ ............. เดือน ....................... 
     พ.ศ.  ...............  เช้ือชาติ  ..........................  สัญชาติ  ..........................  ศาสนา  ................... ............... 
2.  ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่  .................  ช่ือหมูบ่้าน  .............................  ถนน  ....................... หมูท่ี่ ............... 
     ต าบล  .........................  อ าเภอ  .........................  จังหวัด .........................  รหัสไปรษณีย์ .. ..................... 
     โทร. (บ้านพัก) .................................  โทร. (ที่ท างาน) ....................................มือถือ................................... 
3.  วุฒิการศึกษา (ถ้ามี) .................................................... ช่ือสถานศึกษา (ถ้ามี) .............................................. 
     สาขาวิชา........................................... 
4.  อาชีพและสถานที่ท างานปัจจบุัน หรือเคยท างาน (ถ้าม)ี 
............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.  ความสามารถพิเศษ
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
6.  ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง ................................... 
     ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแมร่ิม จงัหวัดเชียงใหม่ โดยได้แนบเอกสารหลกัฐานการ 
     สมัครดังนี ้
     6.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึง
วันปิดรับสมัคร)  จ านวน 3 รูป  (ติดรูปถ่ายในใบสมัคร จ านวน 1 รูป ติดรูปถ่ายในบัตรประจ าตัวสอบ  
จ านวน 2 รูป) 
     6.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด  
     6.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ชุด  
     6.4 ใบรับรองแพทย์ปริญญา  ซึ่งแสดงว่าไมเ่ป็นโรคที่ตอ้งห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) หรือ 
           ตามประกาศที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ 
           ตรวจร่างกาย จ านวน 1 ฉบับ 
     6.5 ส าเนาภาพถ่ายวุฒิการศึกษา หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มี 
           คุณวุฒิการศึกษา (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ  
     6.6  ส าเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนช่ือตัว  ช่ือสกุล (ถ้าม)ี  จ านวน 1 ฉบับ 

                  

/6.7 ผู้สมัคร... 
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      6.7  ผู้สมัครทีเ่ป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรอืเป็นลกูจ้างของหน่วยราชการต้องมีหนงัสือรับรองของ 
              ผู้บังคับบัญชา  เพื่อประกอบการสมัครสอบ 
7.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัตทิั่วไป  และคุณสมบัติตรงตามประกาศรบัสมัครคัดเลือก และ 
     ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้อง  และเป็นความจรงิ 
 
 
       (ลงช่ือ) ............................................................ ผูส้มัคร 
       (...........................................................) 
                    วันที่ ............ เดือน .......................... พ.ศ. ............... 


